
לגבר המועיל טבק נתגלה
 שאלה על ? מועיל — להיפך אלא — מזיק שאינו טבק יש האם

 אוריגינל״. ל״טבק מתכוונים והם מוחלט, בחיוב גברים עונים זו
 ולטפוח הגבריות להדגשת עולמיים איכות מוצרי — אוריגינל״ ,,טבק

 מי תפנוקים׳ סבון גילוח, קצף שייב, אפטר הגבר: של ההפועה
ועוד. ועוד דיאודורנטים שיער, מי קולון,

 מעניקים המיוחד הגברי הניחוח בעלי אוריגינל״ ״טבק מוצרי
 דרכים בפניך ופותחים הופעתך את מטפחים ומרץ, רעננות לך

 הרופאים שגם היחיד ה״טבק״ שזהו הפלא מה להצלחה. חדשות
עבורך... טוב שהוא זוגך) לבת (נוסף מסכימים

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 המבריקה בטענתה צודקת היא לצערי,

הני מחיר את משלם המנצח רק שלא
 מחיר את — המנוצח גם אלא צחון,

המפלה.
 מהי תופס לא אופן בשום שלי הראש
 לביר־ רק הערבים את להחזיר החוכמה

 גם להחזירם לא השדים, לכל למה, עם?
 הארץ, חלקי ולשאר ללוד לרמלה, ליפו,

 לעצמם, כבשו אגב, דרך הם, שאותה
 העצם ועד ומאז — ואש בדם בזמנו,

להחזירה. חולמים לא הם הזה היום של
יפו שיר, ז♦

 אלופת ■
הפטגטים

 היא ישראל שראש״ממשלת חושבת אני
הפטנטים. אלופת
 מחדש מינויו הוא שלה הפטנטים שיא

שר. לתפקיד שפירא ח״כ של
 עד חודשים שלושה חיכתה היא ראשית
נש ההתפטרות גורמי סביב שהסערה

 שגרם פטנט מצאה היא אחר־כך תתקה.
 את הרימו בממשלתה הבובות שרוב לכך
 יש ועכשיו המינוי את לאשר כדי ידם
 תוצאה לאותה לגרום כדי פטנט גם לה
 בכנסת. גם

אלופה! נקראת זאת
גבעתיים רייזנר, שרה

א י צ ו ה ל ■
1 התייש את
 בעולם, מופיע אמיתי שגאון ״בשעה

 השוטים שכל בכך להכירו אתה יכול
שאמר. מי אמר כנגדו,״ מתאגדים

לו אך גאון, איננו אמנם אבנרי אורי
 צועד הוא עובדה: הינהו. — אמיץ חם

השנו האנשים ברשימת השישי במקום
ביותר. אים

תיכנע, אל !לחי כה :אבנרי אורי

קדו תיישים להוציא המשך לגולדה!
לצדק! במאבק איתך כולנו שים!

 גבעת־שמואל דמידיאנו, ישראל
עצוכ, ■

♦מאוד עצוב . .
 בליל בטלוויזיה עיתונאים עם בראיון

 ראש־הממשלה, נשאלה שבוע, לפני שישי
 מעשי השתוללות על מאיר, גולדה הגברת
 בזמן במדינתנו והביריונות הרצח השוד,

האחרון.
 בין ראש־הממשלה השיבה כך על

 מאוד!״ עצוב עצוב, ״זה היתר:
 ראש־ לנו שיש מאוד עצוב זה אכן,

שכזה. ממשלה
נהייה פומרנץ, אליעזר

 הצעה ■
מהפכנית

מהפכ המצאה על הודיעו אלה בימים
 עבודה פרי מכוגת־אמת, :חדשה נית

והמש וייצמן מכון מדעני של משותפת
 לפי אמת דובר אדם אם המגלה טרה,
באופן לקשור צורך שיהיה בלי הקול,

המכונה. לבין המדבר בין פיסי
התקד צופנת זו מכונה כי ספק אין

יע אם הציבורי, המוסר של אדירה מות
לגי רק לא ומועיל נכון שימוש בה שה
 אלא לעצמו) חשוב (עניין פושעים לוי
הציבוריים. בחיים ויושר כנות לגילוי גם

סי עם כזאת, שמכונת־אמת הדבר ראוי
 על התוצאות את יקרין אשר טכני דור

ה מופיעים שבו מקום בכל תוצב מסך,
 לרבות העם, לפני והמנהיגים עסקנים
 ומשרדיה, הממשלה הפועל, הוועד הכנסת,
 יוכל שהציבור כך וכד׳, המפלגות מרכזי
 לאוזניו הדובר אם עיניו במו לראות
בלבבו. אשר האמת את אומר

 עליו להשיג ראוי שאגב זה, סידור
 אחדים עסקנים אולי ירתיע עולמי, פטנט

 האמון את ספק ללא יגביר אך מעסקנותם
 התופעות מן ורבות למנהיגיו רוכש שהעם

לנצח. תעלמנה בחיינו השליליות
ירושלים כרשינה, ש.

 הכפייה ■
הדתית

 נלחם הזה שהעולם לי, נדמה היה פעם
 הדתית. בכפייה ועיקבית רצינית מלחמה

 מתגלגלת עדיין שהמדיניות להיות יכול
 מזמן אך המערכת, במסדרונות אי-שם

בעיתון. על־כך קראתי לא
 עיקבי באופן להילחם הזה העולם על
במדי הדתית הכפייה נגד ויתורים ובלי
 מדי- על זה קלון לגמרי שימוגר עד נה,

נת־ישראל.
חורשים קיבוץ ככלי, מתי

 ילדות ■

קשה
 היא ״טלי ,1827 הזה״ ״העולם
 ״משפחה הצגת על באפי״,

הישראלית. שכזאת״
 ש־ הילדות שאר את קיפחתם לדעתי
באפי. תפקיד את לסרוגין בהצגה תמלאנה

צרי הייתם מהן, אחת הראתם כבר אם
הנוספות. השתיים את גם להראות כים

 רגישות מאוד הן הזה בגיל ילדות
ש כדאי נפגעו. בוודאי האחרות והשתיים

שעשיתם. העוול את תתקנו
תל־אביב ,11 כת לילדה אמא

 את לסרוגין שתמלאנה הילדות שלוש •
 וטלי ראוי חנה צורי, מיכל :באפי תפקיד

תמונה. ראה — פולק
 היסטריה ■

יהודית
ההש כל את מעניקה ברית־המועצות

חינם. כלה
לאו מגיעה זו השכלה אם אני מפקפק

מו את בה רואים שלא מאזרחיה תם
ההש במוסדות המקומות הרי לדתם.

ב מדינה ושום בלתי־מוגבלים אינם כלה
 בשביל מדענים מכשירה היתה לא עולם
אותה. העויינת לזו ובייחוד אחרת ארץ

טי הוא הנושא סביב ההיסטריה לכן
 לכך לגרום גם יכול זה ליהודים. פוסי

להר אם פעמיים תחשוב שברית־המועצות
להש למוסדות להתקבל ליהודים שות
גבוהה. כלה

ראשון־לציון קרני, מ.

■ז
שכזאת״ כ״משפחה פולק וטלי דאוי חנה צורי, מיכל

רגישות


